
sen myötä lisäänty-
vät koko ajan. HEI-
NOLA on tämän jak-
son aikana kasvanut 
osaajaksi jota voisi 
hyvällä syyllä kutsua 
moniottelijaksi saha-
teollisuuden palve-
luksessa. Toimitammehan tänä päivänä omaa tekno-
logiaa lähes kaikkiin sahan prosesseihin kuorinnan 
ja höyläyksen välissä. Olemme saaneet toimia nämä 
vuosikymmenet lähellä asiakasta ja oppia joka päivä 
jotakin uutta heidän toiminnastaan ja tarpeistaan.

Osaamisemme ja joustavuuden turvin olemme 
säilyttäneet asemamme, kasvaneet sahateollisuuden 
luottotoimittajaksi ja merkittäväksi työnantajaksi 
Päijät-Hämeessä. Heinola Sawmill Solutions kuvaa 
hyvin toimintaamme sahaamisen alati muuttuvien 
tarpeiden parissa. Jatkamme luottavaisina ja ylpeinä 
menneisyydestämme. Uskomme maailman talouden 
pian paranevan antamaan voimia investoijille ja sitä 
kautta myös pitämään meillä liikennettä yllä hank-
keissa ja toimituksissa.

Tässä yhteydessä lanseeraamme myös ilmaisun 
Team HEINOLA 50 YEARS of Taking Care kuvaa-
maan haluamme tarjota asiakkaillemme edelleen kil-
pailukykyä ja löytää uusia ratkaisuja jatkuvasti muut-
tuvissa markkinatilanteissa. 
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HEINOLAN Sahakoneet Oy on kehittänyt pyö-
rösahaukseen uuden sahausmenetelmän. Kut-
summe tätä ratkaisua nimellä HEINOLA Syncro 
Cutting System. Menetelmässä kaksiakselisen 
sahakoneen molemmat akselit on asennettu pääl-
lekkäin samaan linjaan, ja näin on minimoitu se 
matka, jossa terät ovat puun alueella sahausta-
pahtumassa. Tämän lisäksi terien ulkokehät kul-
kevat toistensa alueelle leikkustapahtumassa.

Tällä menetelmällä sahatavaraan saavutetaan 
erittäin hyvä pinnan laatu ja mahdollisuus sahata 
puuta voimakkaan kaaren mukaisesti. Kun puuta 
leikkauksessa tukevat telat on sijoitettu lähelle 
leikkaustapahtumaa ja ne seuraavat puun muo-
toa sen mitatun kaaren mukaisesti, mahdollis-
tetaan optimaaliset olosuhteet aktiiviselle kaari-
sahaukselle. Ensimmäiset toimitukset tällaisella 
laitteistolla ovat olleet sahoilla tuotantokäytössä 
hyvällä menestyksellä. 

50 VUOTTA  
sahateollisuuden  
luottotoimittajana!

HEINOLA 
Syncro Cutting  

System

1965

1965 Plan-Sellin synty
Plan-Sell ja Insinööritoimisto 
Olli Heikinheimo merkittiin 
kaupparekisteriin 3.9.1965. 

1967 Tästä paketti- 
tarraimesta se alkoi

1974 Suuria kauppoja
Toimituksessa oli samanaikaisesti kymmenkunta 
rimoituskonetta. DDR:ään toimitettiin kaksi 
kokorunkojen katkaisu- ja lajittelulaitosta. 
Ruotsi oli myös merkittävä markkina-alue.  

1968 Plan-Sell Heinolaan
Sattuma toi Plan-Sellin Heinolaan syksyllä 1967. 
Tiilitehtaankadun varrella pakkohuutokaupattiin 
teollisuuskiinteistö, jonka Plan-Sell osti vain minuutteja 
kestäneessä huutokaupassa. Tuotanto käynnistyi 
1.7.1968 2 000 m2:n tiloissa Heinolassa.

Lähde: Tämä on vain liike-elämää, Olli Heikinheimo

Pajakuva alkuajoilta

1970

HEINOLASSA on alkamassa jakso, jolloin voimme 
viettää ansiokkaasti juhla-aikaa useammassakin 
teemassa. Juuri Jyväskylän messujen 2015 aikaan 
HEINOLA viettää merkkipäivää työn merkeissä 50- 
vuotisen toiminnan kunniaksi. 3.9.1965 oli nimittäin 
HEINOLAN edeltäjän Plan-Sell Oy:n perustamis-
päivä. Tuona päivänä yrityksen perustaja Olli Hei-
kinheimo kirjasi yrityksen kaupparekisteriin. 

Toiminta pääsi pian hyvään vauhtiin ja kesällä 
1968 yritys siirtyi Heinolaan. Sattuman kautta, niin 
kuin Heikinheimo asiaa kuvaa kirjassaan ”Tämä on 
vain liike-elämää”. Yritys teki tuohon aikaan jätti-
kauppoja silloiseen Neuvostoliittoon ja työllisti par-
haimmillaan yli 1100 ihmistä. Merkille pantavaa on, 
että jo toiminnan alkuaikoina silloiset osaajat loivat 
alalle uusia ratkaisuja ja tekniikkaa, joiden varassa 
toimitaan vielä tänäkin päivänä useissa sahan pro-
sesseissa. Sahateollisuuteen on tullut näiden vuosi-
kymmenten aikana runsaasti korkeaa teknologiaa ja 
nopeatahtista, jopa automaattista kappaleen käsitte-
lyä korvaamaan käsityötä.

Kuluneen viidenkymmenen vuoden aikana 
olemme olleet rakentamassa sahateollisuudelle 
teknologiaa heidän markkinoidensa ja tuotantonsa 
asettamiin tarpeisiin. Olemme toimineet joka puo-
lelle maailmaa erilaisissa sahaamisen ja elämi-
sen kulttuureissa. Laitosten tehokkuus on vuosien 
myötä kasvanut kovasti ja vaateet uusille laitoksille 
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OSANA sahalinjojemme kehitystyötä 
olemme uudistaneet profilointiyksi-
köt, joilla sivulaudat profiloidaan tukin 
tai pelkan kylkeen. HEINOLAn erikoi-
suutena on ykkösvaiheen sivulautojen 
optimoiminen ja profiloiminen tukki-
mittarin tiedoilla suoraan tukkiin te-
kemättä ensin parrua tukista. Tähän, 
sekä jakovaiheen lautojen profiloin-
tiin, olemme tarvinneet voimakkaam-
paa yksikköä työstämään puuta myös 
suurilla leikkuilla. 

Olemme lisänneet rungon tuke-
vuutta rakentamalla sen merkittävästi 
entistä jykevämmin. Samalla olemme 
kasvattaneet teräpäiden kokoa ja li-
sänneet niitä pyörittävien moottorei-
den tehoa. Neljä sivulautaa työstävän 
yksikön päämoottoreiden teho on nyt 
4x90 kW. Tämän yksikön paino leik-
kuita tukevien telastojen kanssa on 

yhteensä 35 tonnia. Profilointiyksikköä 
voidaan käyttää pienin muutoksin joko 
edeltä sahaavana tai jäljestä sahaa-
vana. Edelleen tärkeätä on, että val-
mistuvan sivulaudan kaikki sivut val-
mistuvat sahanterän työstäminä.

Tehon lisäämisen yhteydessä 
myös teräpäitä siirtävien sähköser-
vojen tehoa ja liikenopeutta on kas-
vatettu vastaamaan nykyisiä nopeita 
sahalinjoja ja pienintä mahdollista 
tukkiväliä. Profilointiyksikön ympä-
rillä olevien telastojen rakenteita on 
myös vahvistettu ja yhtenäistetty. Sa-
halinjan pääkoneiden syötössä ja vas-
taanotossa käytetään nyt moduloituja 
samanlaisia voimakkaampia telastoja. 
Profiloinnin saanto mittauksen ja op-
timoinnin jälkeen vastaa särmäyksen 
saantoa. 

UUDET  
JYKEVÄT HEINOLA

profilointiyksiköt  
sivulautojen työstöön

TEOLLISUUS- 
ROBOTTI

sahatavarapakettien 
suojaukseen

HEINOLAN toimintaan on ollut kevään aikana   
tutustumassa joukko ruotsalaisia ja chileläisiä vieraita. 

Heinolassa vieraita 
NIIN RUOTSISTA 
KUIN CHILESTÄ ASTI

SAHALINJAT • SÄRMÄYS • LAJITTELULAITOKSET • KUIVAAMOT • HAKKURIT • AUTOMAATIO • HEINOLA CARE

1982 Sahakoneliiketoiminnan myynti
Kiteen sahan niellessä kaikki irtoavat varat Plan-Sell päätti 

myydä Heinolan konepajan liiketoiminnan. Perinteikäs 
sahakonevalmistaja A. Ahlström Oy halusi täydentää 

artikkelivalikoimaansa sahalaitteiden osalta. 14.4.1982 
allekirjoitetulla kaupalla Ahlströmille siirtyi Plan-Sell Oy:n ja 
Insinööritoimisto Olli Heikinheimo Ky:n koko liiketoiminta. 

1978 Liikevaihtohuippu
Suurimmillaan Plan-Sellin 
konepajatoiminnan liikevaihto  
oli vuonna 1978 noin  
150 milj. markkaa.  

1981 Heinolan konepaja

HEINOLA valmistelee robottiso-
velluksiin erikoistuneen kumppanin 
kanssa sahatavarapakettien koneel-
liseen suojaamiseen soveltuvaa lait-
teistoa. Ratkaisu rakentuu Kawasakin 
robotin varaan. Laitteistolla viikataan 
paketin suojamuovit ja sidotaan suoja-
muovien päät automaattisesti ja mie-
hittämättömänä. Näin voidaan luopua 
kuluttavasta ja jopa vaarallisesta työ-
vaiheesta paketin sidonnassa.  

Suojamuovi lasketaan rullalta au-
tomaattisesti paketin mitan mukai-
sesti. Robotti suorittaa suojan viik-
kauksen paketin kulmiin ja hitsaa 
kulmat kiinni. Suojaus tapahtuu pääty 
kerrallaan ja sykli tapahtumalle on 
valmisteltu siten, että sydäntavara-
paketti ehditään suojata sen molem-
mista päistä ladonnan syklissä.

Robotti huolehtii myös muo-

vin hitsauksesta jäävät ylimääräiset 
muovinkappaleet roskakuiluun tai 
hihnalle. Robotti tekee työtä paketin 
päällä ja sen vaatima työvaihe pyri-
tään soveltamaan olemassa oleviin 
prosesseihin ilman lisätilan tarvetta 
paketin kulkusuunnassa.

Laitteisto on patentoitu ja sitä 
on testattu jo tehtaalla. Ensimmäistä 
paikkaa sovellukselle sahalla hae-
taan parhaillaan. Parhaassa tapauk-
sessa uskomme ensimmäisen sovel-
luksen olevan tuotantokäytössä vielä 
kuluvan vuoden aikana. Kerromme 
mielellämme lisää laitteesta ja mah-
dollisuuksista sen sijoittamisesta eri-
laisiin layoutteihin. 

Lisätietoja: 
KARI KIISKINEN 
050 538 0825 
kari.kiiskinen@heinolasm.fi

1980

1976 Konepaja Kiteelle
Insinööritoimisto Olli Heikinheimo oli 
tehnyt ensimmäisenä laskutettavana 
työnään Kiteen kunnan toimeksiannosta 
Kiteen Puhoksen teollistamis- 
suunnitelman. Tällä perusteella Plan-Sell 
päätti rakentaa toisen konepajan Kiteelle, 
jonka olosuhteet Heikinheimo tunsi hyvin.

1975 Jättikauppa
Plan-Sell teki Moskovassa Suomen suurimman sahakonekaupan, 
jonka suuruus oli 20 milj. ruplaa (yli 120 milj. mk). Tilaus käsitti 12 
tasaamoa paketointilaitoksineen. Syksyllä tilaus sai jatkoksi 22 tasaamoa 
varaosineen kauppahinnan ollessa 40 milj. ruplaa. Näin Plan-Sellilla 
oli toimitussopimukset, yhteisarvoltaan yli 300 milj. markkaa. 
Sopimuksen toimitukset ajoittuivat vuosiin 1976 –1979.

1977 Saha Kiteelle
Sahan rakennustyöt alkoivat 
Kiteellä kesällä 1977, tuotanto 
alkoi loppuvuodesta 1978.  
Uutta tekniikkaa tuli mukaan 
paljon, mm. särmäys-
automaatit. 



BIOENERGIAN käyttö on nou-
sussa myös Japanissa. Käännekoh-
tana tässä oli kaikkien tietämä Fu-
kushiman ydinvoimalaonnettomuus. 
Vaihtoehtoja energiantuotantoon Ja-
panissa haetaankin nyt auringosta, 
tuulesta, maaperästä ja biopolttoai-
neista kuten puuhakkeesta. 

HEINOLAn tuotteiden Japanin 
edustaja KOEKI on myös ollut asi-
assa aktiivisena ja ensim-
mäinen HEINOLAn hakku-
rin ympärille rakennettava 
haketusasema valmistuu 
Japaniin syksyllä 2015. 
KOEKIn Masamine Noda 
toi Koryo yrityksen omis-
tajan Mr. Konnon ja hänen 
vaimonsa meille vierailulle 
ja kiersimme heidän kans-
saan marraskuussa koti-
maiset haketusasemat läpi. 

Tämän jälkeen teimme kaupat HEI-
NOLA 1310 RSE mallista, joka nyt 
kesäkuun lopussa lähti matkaan 
kohti Hokkaidoa. Hake tältä ase-
malta tulee menemään uudelle sa-
maan aikaan valmistuvalle 25 000 
kW:n voimalaitokselle. Tämän lisäksi 
toimitamme Japaniin kuluvan vuo-
den aikana myös kaksi uudenmal-
lista 75RSE hakkuria. 
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VOIMAKASTA KEHITYSTÄ
Olemme uudistaneet automaatiomme 
alustan ja yhtenäistäneet tuotemerk-
kejä sekä vähentäneet komponentteja 
automaation ohjauksessa.

ALUSTAN VAIHTO
Käytämme nykyään Siemensin lait-
teita kaikissa PC- ja PLC-sovelluksilla 
toteutetuissa ohjauksissa. Näissä Pro-
finet mahdollistaa kattavan etähallin-
nan laitetasolle saakka. Tällä valinnalla 
haluamme taata tuotteillemme pitkän 
elinkaaren ja turvata varaosien saata-
vuuden ympäri maailmaa.

OHJELMISTOJEN 
KOMPONENTOINTI
Vakioidut ohjelmakirjastot parantavat 
ylläpidettävyyttä ja etukäteen testa-

tut ohjelmistolohkot lyhentävät käyt-
töönottoa.

AUTOMAATION UUDET TUOTTEET
• Olemme toteuttaneet taajuusmuut-

tajamerkistä riippumattoman synk-
ronikäyttöohjauksen suoraan auto-
matiikasta.

• Puunkulun seuranta auttaa häiriöti-

lanteiden selvittämisessä sahalinjassa.
• Sähköservon momenttisäädön avulla 

toteutettu vastatelojen ohjaus vakio-
voimalla.

• Lokeroston pohjan aseman mit-
taamme lasermittauksen avulla ja 
näin saavutetaan tarkka pohjan oh-
jaus ja vähennetään asennuskom-
ponentteja merkittävästi.

RAPORTOINTI  
JA TIETOKANNAT
Kaikkiin HEINOLAn toimittamiin au-
tomaatiojärjestelmiin kuuluvat laitos-
kohtaiset raportointi- ja tietokanta-
järjestelmät sekä liitynnät asiakkaan 
tuotannonohjausjärjestelmiin. 

HEINOLA Automaatio

PÖLKKY OY on tilannut HEINOLAsta 
uuden särmäysautomaatin Kuusamon 
sahalinjaan. Toimitus tapahtuu kulu-
van vuoden lokakuussa. Automaatti on 
varustettu kiramolla, kasettinokilla va-
rustetulla arvostelupöydällä ja uuden 
tyypin keskitys- ja syöttökuljettimella.

Aihion mittaus tapahtuu HEINO-
LAn kaksipuoleisella profiilimittarilla. 
Aihiota ei tarvitse tällä mittariraken-
teella varustetussa automaatissa kään-

tää. Häiriötekijät minimoituvat ja ka-
pasiteetti voidaan pitää korkealla koko 
ajan. 

Toimitamme automaattiin myös 
uuden sukupolven ohjaus- ja opti-
mointitietokoneen. Ohjaus toteutetaan 
Siemensin ohjaustietokoneella, jonka 
olemme valinneet uudeksi ohjelmisto-
jen alustaksi niin särmissä kuin muis-
sakin uusissa automaatioissamme eri 
tuotelinjoilla. 

Haketusosaamista
JAPANIIN

HEINOLA särmäys- 
automaatti Kuusamoon
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1990 Ahlström Sahakoneet Oy
Suomen sahakonetoiminnot Ahlström keskitti 1980-luvun  
puolivälissä Heinolaan. Viralliseksi nimeksi tuli Ahlström Sahakoneet Oy. 
Kansainvälisenä yhtiönä Ahlström panosti voimakkaasti vienti- 
toimintaan. Vientikauppaa tehtiin mm. Japaniin, Australiaan 
ja Etelä-Afrikkaan. Myös Keski-Euroopan hankkeissa oltiin mukana. 

1990 Uusia ostoja
Asemaa vahvisti vielä merkittävän kilpailijan, Valmetin sahatavara-
käsittelyliiketoiminnan osto 1989. Hakkuritoimintaa vahvistettiin 
ostamalla samana vuonna Hämeenlinnassa toimivan Perusyhtymän 
hakkurivalmistus. Heinola sai tämän hetken muotonsa 
sahateollisuutta palvelevana moniottelijana.

1993 Sahojen rakennusbuumi
1990-luvun alkupuolella alkoi 
uusien sahalinjojen rakennusbuumi. 
Muutaman vuoden aikana 
Heinolasta toimitettiin kotimaahan 
kymmenkunta sahalinjaa. 

1997 
Troponor vaihtui Sorb 
Industriksi ja mukaan 
omistukseen tuli nykyinen 
pääomistaja Carl Bennet 
Ruotsista.

1995 Troponor
Ahlström löysi sahakoneliiketoiminnalle ostajan Ruotsista. 
Jo aiemmin ruotsalaisia sahakonevalmistajia omistukseensa 
hankkinut sijoitusyhtiö Troponor Invest AB osti Ahlström Sahakoneet 
alkuvuodesta 1995. Heinolan Sahakoneet Oy:n sisariksi tulivat Ari AB, 
Catech AB ja myöhemmin Renholmen AB.

1990

Mr & Mrs Konno sekä keskellä Mr. Noda
Rovaniemen haketusasemalla.



LUJA KUIVAAMORAKENNUS  
JA JÄREÄT KUIVAAMO- 
KOMPONENTIT
Ruostumattomista teräselementeistä 
koottu kuivaamorakennus on pitkäikäi-
nen, huoltovapaa, kuumuutta ja kos-
teutta kestävä sekä tiivis. Näiden an-
siosta kuivaamoissa voidaan käyttää 
korkeita lämpötiloja. Leveä itsekantava 
seinäelementti toimitetaan joko 1,6 m 
tai 2,4 m moduuleina. Saumoja on puo-
let vähemmän kuin kilpailijoilla ja asen-
nusaika puoliintuu. Tiivistemassa tulee 
elementtien väliin ja lopuksi tiivistetään 
saumat myös sisäpuolelta. 

HEINOLAn kaikki ruostumattomat 

rakenteet on mitoitettu kestämään ul-
kona kylmät jäätävät olosuhteet ja kui-
vaamon sisällä 90ºC lämpötilat. Puhal-
linstatiivi on tukeva hitsattu rakenne ja 
patterien lamellipaksuus sallii korkea-
painepesun.

HUOLTO JA KÄYTTÖTOIMINNOT 
KUIVAAMON VINTILTÄ
HEINOLA Kuivaamon kunnossapito ja 
käyttö on suunniteltu kuivaamonhoita-
jan kannalta helpoksi. Kaikki huoltoon 
liittyvät toimenpiteet voidaan tehdä 
kuivaamon vintiltä, eikä tarvitse mennä 
sisälle kuumaan kuivaamoilmaan. Mär-
kälämpötila-allas ja lämpötila-anturit 

sijaitsevat vintillä ja näin ollen niiden 
tarkastus on helppoa. Myös kuuma-
vesisumutuksen anturiputket voidaan 
nostaa ylös kuivaamon vintille, jos ha-
lutaan lisätä tai puhdistaa suuttimia. 
Tämä voidaan tehdä samanaikaisesti 
kuivaamon ollessa toiminnassa.

Kiertoilmapuhaltimien moottorien 
rasvausputket voidaan haluttaessa ve-
tää kuivaamon vintille ja näin tehdä 
moottorien rasvaus tarpeen ja ohjeitten 
mukaisesti kuivaamon käydessä. HEI-

NOLA Kanavakuivaamon poistopuhal-
timen moottori ei sijaitse sisällä poisto-
kanavassa vaan sen ulkopuolella, joten 
sen huolto on vaivatonta. Lisäksi puhal-
timen laakereille saadaan raitisilmatuu-
letus, mikä pidentää poistopuhaltimen 
käyttöikää.

Myös kuormanpainimien sylinterit 
ja sylinterien tangot sijaitsevat kuivaa-
mon vintillä eikä agressiivisessa kuivaa-
moilmassa. Näin niiden huolto on help-
poa ja sylinterien käyttöikä kasvaa. 

1. Sahalinjan linjaus
2. Tukinpyöritystesti
3. Sahalinjan mekaaninen tarkistus
4. Sahalinjan laakereiden kuuntelu

5. Servojen tarkistus
6. Särmän määräaikaistarkistus 
7. Parrumittarin SQSC-tarkistus
8. Yhteinen kehityspäivä
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HEINOLA CARE 
-palveluvaihtoehdot

TEAM HEINOLA on tour 2015

Olemme olleet 
rakentamassa lukuisia  
uusia sahalaitoksia 
ympäri maailman.

2008 Venäjä2005 Japani

2015
Tarinamme jatkuu 

ARAO, JPN
CHOCIWEL, PL

HAAPAVESI, FIN
IISVESI, FIN

IMAVERE, EST
JOUTSENO, FIN

KEMI, FIN

KORKEAKOSKI, FIN
LJUSNE, SWE
PIHLAVA, FIN

PODPOROZHYE, RUS
PYHÄNTÄ, FIN
SÄVAR, SWE

SHINTOTSUKAWA, JPN

STALOWA WOLA, PL
TACAUREMBO, UY
UIMAHARJU, FIN
VARKAUS, FIN

VIERUMÄKI, FIN
VIITASAARI, FIN
To be continued...

2000

2010 
Kuivaamot  
mukaan HEINOLAn
tuoteperheeseen.

HEINOLA 
Kuivaamot

MEKAANINEN
KUNNOSSAPITO

AUTOMAATION
KUNNOSSAPITO

SOPIMUS-
JA ENNAKKO-

HUOLLOT

VARAOSAT

ETÄPALVELUT MODERNISOINNIT

SOPISIKO SINULLE JOKIN SEURAAVISTA 
HUOLLON PALVELUISTA:

2010 Ruotsi 2013 Venäjä

2006
Sorb Industri vaihtui Lifco AB:ksi. Lifco listautui 

Tukholman pörssiin syksyllä 2014. 
Lifcon liikevaihto on noin 700 MEUR.

2007
Viimeisimpinä alan toimijoista 
Heinola sai sisarekseen virolaisen 
Hekotek AS Tallinnasta.


